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Oppgavesett /oppgåvesett

1 OPPGAVE

Oppgave / oppgåve

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 4

Tegneserier som multimodale tekster i skolen

Tegneserier er ikke lengre å kalle en ny sjanger i skolen. Under min egen skolegang på 1980-tallet, i

perioden som vi gjerne betegner som "kreativ-norsken", sto denne sjangeren sterkt og den har hatt en sterk

rolle allerede fra sent på 1970-tallet og frem til i dag. Her vil jeg forsøke og peke på et utvalg relevante

begreper innen analysen av tegneserier før jeg vil belyse noen aktuelle arbeidsmåter med tegneserier i

skolen generelt og norskfaget spesielt.

Da tegneserien i aller høyeste grad er en multimodal tekst, er selvsagt det viktigste til syvende og sist at man

ser på hele teksten som helhet. Samspillet mellom de ulike modalitetene er det som får frem det endelige

budskap. For å komme dit er det likevel nødvendig å se på enkeltelementer hver for seg. Spesielt i

forarbeidet til egen produksjon av tegneserie, er det viktig å være seg bevisst de grep man kan og bør ta for

å formidle det man ønsker.

Verbalteksten i tegneserier er knapp. Vanligvis er den begrenset til replikker i en eller annen form for

snakkeboble og lydhermende ord, onomatopoetikon. For å få full forståelse for handlingen og konteksten

replikkene er i, må man forholde seg til de estetiske virkemidlene som skildrende og refererende elementer.

Direkte knyttet til replikkene og de lydhermende ordene har man virkemidler som snakkebobler og

skriftstørrelse, -type og -farge. Her vil ujevnheter, størrelse, store bokstaver, tykkelse osv. indikere "uro" eller

avvik: rop/skrik/sinne/redsel/høyt volum. Svake linjer, svake, små bokstaver, stiplede linjer kan indikere

hvisken og stillhet. Egne tankebobler gir leseren innblikk i personenes tanker. I enkelte tegneserier, spesielt

eldre eller i tegneserieromaner, transmedierte romaner eller filmer, kan man finne et tekstfelt som refererer

handling, skilderer og gjengir replikker. Her vil man ikke være like prisgitt de estetiske virkemidlene for å få

full forståelse av teksten. 

I en tegneserie er det viktig å ha virkemidler som indirekte gir leseren informasjon om stemning, styrke,

tempo og uromomenter. Et av disse er perspektiv. Froskeperspektivet gir intrykk av styrke, storhet. Et

normalperspektiv viser en "normaltilstand". Fugleperspektivet kan indikere uro, svkahet, behov for hjelp,

utilstrekkelighet, som om man "trenger hjelp fra oven".

Et annet estetisk virkemiddel er zoom - nærhetsperpektivet. Et oversiktsbilde kan både gi intrykk av ro, men

også til en viss grad hjelpesløshet, spesielt kombinert med fugleperspektiv. Normal zoom viser en
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normaltilstand uten spesiell uro, nærbildet gir oss fokus på noe spesielt og det ultranære, detaljbildet gir oss

en ekstra fokus på en deltalj, noe viktig, noe som indikerer at noe skal skje knyttet til denne detaljen.

En tredje ting som er direkte knyttet til enkeltrutene, er rutens form og størrelse. I noen serier er alle ruter like,

men ofte er det variasjon både i størrelse og form. Her vil det normale, den normalstore og rektangulære

ruten gi størst ro, mens skjeve linjer, tagger, overproposjonerte eller bitte små ruter vil skape uro og

spenning.

Et viktig virkemiddel i tegneserier, er kryssklipping. Dette er et virkemiddel vi kjenner fra film, og kan kalles en

parallell til skjønnlitteraturens "parallellhandling". Her kan vi gjerne se handlingen på to steder samtidig, hvor

eksempelvis annen hver tegneserierute "hører sammen".  Dette skaper uro og spenning og gir leseren

informasjon nok til å følge en bred handling.

Tegneseriesjangeren har mange slike estetiske virkemidler og i skolen vil man måtte vurdere hvor mye man

skal sette ord på for elevene, hvor mange "eksplisitte" verktøy de har utbytte av å forsøke og mestre i sitt

arbeid med sjangeren. Det kan selvsagt være aktuelt å konkret peke på flere enn jeg har gjort her; diagonal,

s-form, L-innramming eller naturlig innramming, farger og kontraster for å nevne noe. Mange elever vil

mestre disse uten at man peker på dem, basert på egen erfaring med sjangeren. Andre vil ikke mestre noen

dersom de får for mye de skal fokusere på. Her må man ta valg basert på kunnskap om egen klasse. Dette

vil jeg komme mer tilbake til i oppgave 11 om eksplisitt og implisitt sjangeropplæring.

Begrunnelsene for, og fokus i arbeidet med tegneserier i skolen, kan være mange. Å jobbe med tegneserie

eksplisitt som sjanger, dekkes direkte av målet: elevene skal kunne "beskrive samspillet mellom estetiske

virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder" (NOR1-05).

Dette har en verdi i seg selv. Spesielt kan man se på arbeidet med tegneseriesjangeren som en

introduksjon til multimodale tekster, teksttyper som oppfattes som mer komplekse for elevene og hvor kravet

til refleksjon og kritisk tenkning kanskje er sterkere. Da er det lurt, for å ikke si nødvendig, at elevene har

erfaring med å se på samspillet mellom ulike modaliteter, har et begrepsapperat som kan overføres og kan

knytte videre arbeid til dette. Dette arbeidet kan være motiverende for mange elever fordi tegneserier

oppfattes som "enkle" og engasjerende tekster.

Tegneserie som sjanger er nyttig i arbeid med transmediering/adaptasjon av tekster. Dersom elevene er

bevisst kjennetegn for sjangeren er det konkret og forholdsvis "lett" å forstå hvordan man skal transmediere.

Det finnes også mange modelltekster som elever kan forholde seg til: Jorden rundt på 80 dager, Varg Veum,

Stompa for å nevne noen få. Dette er selvsagt nyttig arbeid i norskfaget fordi arbeid med adaptasjon krever

et fokus i litteraturarbeidet som er nyttig. Det stiller spørsmål som elevene trekker med seg i annet litterært

arbeid: Hva er viktigst i denne teksten? Hva er viktig å ta med videre? Hva er egentlig ikke viktig? Hva

kommer tydelig frem i denne sjangeren som må frem på en annen måte i en annen sjanger? Hva kan/ønsker

vi ikke å ta med i den transmedierte teksten? Hva MÅ være med? Hva kan vi spille på i den "nye" sjangeren

osv. Som en "første oppgave" pleier jeg gjerne be elevene lage tegneserie av en vits, fordi det er få valg som

må tas, før de kan jobbe seg videre til andre sjangre. Adaptasjon av egne tekster er et arbeid som kan gjøre

elever bevisste på ulike nivåer av egen skriving: mottakerbevissthet, nødvendig og unødvendig informasjon,

bruk av virkemidler i ulike sjangre, skildringer og varisajon av fortellermåter, for å nevne noe. Jeg vil allikevel

mene at dette arbeidet er like viktig i skolens andre fag. Å transmediere en fagboktekst om en hendelse

under 1.VK til en tegneserie krever at eleven setter seg godt inn i både fakta, tidskoloritt, tar faglige valg både
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i historie og med litteraturkunnskap og mottakerbevissthet i mente. Arbeidet er konkret for elevene, det er

lærerrikt og nyttig.

Jeg har pekt på en del sentrale begreper innen tegneserien som multimodal tekst, men langt fra alle. Mitt

utgangspunkt var hvilke som har størst nytteverdi i mitt arbeid med tegneserier i skolen. Jeg har gjort rede for

noe ytterst få av svært mange muligheter for arbeid med tegneserier i skolen.

Oppgave 5

Et forfatterbesøk

Forfatterbesøk er en svært nyttig del av litteraturundervisningen i skolen og det kan være svært vellykket

dersom det er godt organisert. Her vil jeg forklare kort de viktigste punktene i organiseringen. Deretter vil jeg

gjøre rede for det faglige utbytte elevene kan ha av et slikt besøk. Jeg vil også komme inn på hvordan disse

to punktene henger sammen.

Det er som sagt viktig at forfatterbesøk planlegges og organiseres godt. Dette handler selvsagt om at en

forfatter som kommer ut i skolen skal føle seg ønsket, godt mottatt og ha et ønske om å komme tilbake. For

meg som lærer er dette allikevel ikke det aller viktigste. Et forfatterbesøk "tar" viktig undervisningstid og skal

derfor gi læringsutbytte tilsvarende denne "tapte undervisningen". Man kan på alle måter forsvare at man

bruker skoletid og norskundervisning på dette, men da må forarbeidet være gjort.

Elevene skal kjenne til forfatteren som kommer og glede seg til det. Et forfatterbesøk er, som Marianne

Lillesvangstu utrykker det: en fest! Hvordan dette formidles til elevene avhenger selvsagt av årstrinn og

hvordan klassen er og hva de responderer på. Man kan selvsagt lage store overraskelser, "pakke inn bilder"

som Marianne snakker om, ha en stor avsløring og så videre. I min 10.trinns klasse vil jeg gjøre ting på en litt

annen måte. Jeg kan for eksempel lese et utdrag fra noe forfatteren har skrevet som jeg tror vil treffe dem, gi

elevene et tekstutdrag og jobbe med teksten i klassen og jeg vil om mulig hente fram medietekster om

forfatteren. Her ville mitt fokus være å heve forfatterens innledet etos hos elevene. "Mine" 15-åringer

responderer godt på kjendiser, og for dem kan en forfatter lett bygges opp som "stjerne". Etter hvert, når jeg

kan kjenne at forventningen stiger litt, at de synes de har lært litt om en "kjendis", vil jeg avsløre at vi faktisk

skal få besøk av denne forfatteren.

Frem mot besøket kan vi da lese litt hver dag, snakke om at "nå er det ikke lenge igjen" og gjøre dagen til

noe de venter på. Sammen med elevene vil jeg gjerne lage spørsmål som elevene planlegger hvem som skal

stille. Dette ville jeg vanligvis bruke IGP-metoden og læringspartnere til. Slik får, og MÅ, alle snakke og bidra. 

På 10.trinn er det ofte en fordel å være i forkant med tanke på oppførsel, og jeg ville nok preppe dem kort rett

før, både for å få opp entusiasmen men også for å sikre at fokus ikke var på mobiltelefoner, ting som har

hendt i friminuttet, at jakker og capser er av slik at de er helt tilstede og mottagelige. Det er på vårt trinn viktig

at det er nok voksne, at de sitter ute sammen med elevene og at de også er tilstede og "på". 

Direkte i kontakt med forfatteren er det selvsagt klart at man har snakket i forkant, vet hvem som skal "styre

showet", vil h¨n ha en introduksjon, vil forfatteren selv starte, når kan elevene stille spørsmål, skal det være

vannglass fremme og andre praktiske detaljer.

Etterarbeidet er også svært viktig. Det er selvsagt lurt at skolebiblioteket har godt med tekster av forfatteren

slik at motiverte elever kan kaste seg over disse etterpå. Klassesamtalen rundt besøket og tekstene har

potensiale til å bli svært god. jeg er også glad i å la eleven skrive "loggsetninger" eller "inn i teksten -

setninger" som vi kaller det, setninger med startere. Dette gjør jeg gjerne før klassesamtalen og gir elevene
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god mulighet for å tenke ut ting som er viktig for dem. I følge Læreplan i norsk (NOR1-05) skal elevene

"samtale om form, innhold og formål i litteratur" og dette vil jo selvsagt være en god innfallsvinkel med tanke

på at her har elevene en felles referanse ved at alle kjenner samme tekst. Det er også spesielt interessant da

forfatter gjerne har utrykt ting i og om egne tekster som ikke samsvarer med elevenes egne oppfatninger.

Dette gir god trening i å begrunne og diskutere litteratur uten at det å være enig nødvendigvis er målet.

Elevenes læringsutbytte kan være svært variert etter et forfatterbesøk, og ikke alle forfatterbesøk treffer

elevene på tross av godt forarbeid. Det er likevel viktig å understreke at forarbeidet er helt avgjørende for at

det kommer noe videre ut av det. Elevene må ha det stillaset og den innstillingen vi kan hjelpe dem med for å

kunne få utbytte. 

For elever på ungdomstrinnet kan man ta utgangspunkt i forfatterbesøket i arbeidet med "fordypning i (...) et

forfatterskap (...)" (NOR1-05). Mange elever vil få et spesielt stort utbytte av å fordype seg i et forfatterskap

hvor man har møtt og har hatt mulighet for å samtale med forfatteren. 

Det viktigste elever kan sitte igjen med, tenker jeg, er interesse og motivasjon for å lese og skrive. En

forfatter har en unik mulighet for å skape nysgjerrighet rundt eget arbeid. Hva elevene sitter igjen med: om

det er interesse for akkurat denne forfatterens arbeid, bøker generelt eller skrivelyst, vil variere. Alt har en

verdi. Forfattere kan også bidra med mange gode tips. Hva de tipser elevene om når det gjelder skriving,

varierer veldig og er gjerne motstridende. Noen oppfordrer til nøye planlegging, andre til å skrive det som

faller en inn. Noen fremelsker fantasi, andre erfaringsbasert skriving. Uansett hva: dersom det motiverer

elever til å lese og skrive, finner disse med tiden sin egen teknikk.

Det er mange veier inn til organisering og gjennomføring av forfatterbesøket, her har jeg redegjort for det

som virker hos mine elever. Man må alltid ta valg basert på den kunnskapen man har om egnen elevgruppe.

Det viktige er at man ikke tar lett på for- og etterarbeid, at man tar godt imot forfatteren og at elevene er så

motiverte og forberedte som overhode mulig. Læringsutbyttet kan være stort og det man kan håpe aller mest

på er at flest mulig sitter igjen etter forfatterbesøket med økt lese- og skrivelyst.

Oppgave 6

Setningsanalyse og elevtekst

Veiledning av elever med tanke på egen tekstproduksjon er kanskje det jeg som norsklærer bruker mest tid

på. Denne veiledningen foregår selvsagt med ulike perspektiver og innfallsvinkler. Med setningsanalyse som

utgangspunkt kan vi se på mye av det som er hovedutfordringen for mange elever, men hvor vi ikke

nødvendigvis har det felles begrepsapparatet som gjør at vi lett kan kommunisere med elevene. Jeg skal her

se litt på hva setningsanalysen, og spesielt da i form av feltanalyse, kan belyse, hva som er utfordringene og

dele noen personlige innpill på hvordan vi bedre kan gripe dette an i skolen.

Mange ting vi "retter" på - og veileder elevene i, er rimelig konkret og kan lett forstås for elevene. Ord-nivået i

teksten er forholdsvis enkelt å forholde seg til. Dersom elevene skriver feil, kan man oftest henvise til en regel

(eller et unntak), man kan forklare hvorfor. Elevene kan da ta valget: repetere regelen, øve mer, be om å få

det forklart eller ikke gjøre noe med det. Tekstnivået er mer "flytende", likevel snakker vi om konkrete

enkeltelementer som, dersom isolert for eleven slik at det ikke er for mange ting å fokusere på, kan jobbes

med. 

Den største utfordringen for meg er setningsnivået, eller dette som Nils Rune Birkeland sankker om som "De

fire brikkene i elevtekstpuslespillet": forfeltsvariasjon, setningsadverbial, v2-regelen og syntaktisk
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kompleksitet. For meg som lærer er ingen av disse punktene vanskelige. Det er ikke vanskelig å identifisere

dem i elevtekstene, selv uten feltanalyseskjema. Utfordringen er heller ikke å gjenkjenne dem som

kommunikasjonshindre. Utfordringen er å konkretisere disse for elevene. Ofte blir meldingene til elevene

eksempelvis: "husk ordstilling", "varier og nyanser språket" "her blir det mange setninger med jeg, jeg, jeg",

"skriv om, sett punktum" eller "Kan du slå sammen noen av de korte setningene til en lengre setning?"

Konkrete meldinger, men hvordan skal elevene vite hva de skal gjøre? Dersom de mestret riktig ordstilling,

hadde de gjerne skrevet riktig? De skriver neppe med et parataktisk eller for hypotaktisk språk fordi vet det

kommuniserer dårlig?

Selvsagt er en mulig løsning på dette at man introduserer feltanalysen og begrepene for elevene. For mine

10.trinns elever er det mange som har mulighet for å forstå dette. Utfordringen er at de elevene som har

størst utfordringer med disse "fire brikkene", ikke vil mestre dette. Dette er ofte de elevene som allerede har

stor utfordringer med mye annet i norsken. Hvordan skal man da gjøre noe med dette?

Når det gjelder forfelt har man selvsagt to utfordringer: den ene er de elevene som starter alle setninger med

samme ord. På ungdomstrinnet er dette noe jeg veileder en og en med, direkte i egen tekst: For eksempel

kan jeg i Jing "gule ut" alle "hun" i et avsnitt og kommentere at alle ordene er de samme - kan eleven bytte ut

"hun" med andre ord som betyr det samme? Da vil man slippe utilsiktet anafor-bruk som ikke har en hensikt,

men man vil fortsatt ha subjekt i forfeltet i alle setningene. Dette gjelder gjerne elever som i stor grad bruker

et språk preget av additive og temporale kjeder og for dem er det et mål på veien at de kan utnytte

synonymer for et mindre monotont språk. En større utfordring som gjelder flere elever, er variasjon av ulike

ledd i forfelt. Mange elever bruker i stor grad subjekt eller spørreord i forfeltet. Dette kan med fordel både

veiledes på direkte i forbindelse med en tekst til hver enkelt, men også jobbes med i klasse. En mulighet er å

"angripe" forfeltsvariasjon og setningsadverbial sammen. Man må gjerne bruke disse utrykkene, men jeg ville

neppe vist skjema for klassen. Jeg har her grepet fatt i en enkel setning for å først vise elevene hvordan de

kan utnytte setningsadverbialet for å nyansere og endre betydningen.

forfelt v n a V N A ekstrafelt

Hun skulle ringe Ole

Her kan vi se at det finitte verbalet skulle står som 2. ledd. Skulle er et 2-verdig verb som krever et predikativ,

det infinitte verbalet ringe og Ole. Dette er en setning som kunne presenteres for klassen: hvilken informasjon

får vi her? Hvilken informasjon kan vi tenke oss at er utelatt? Hva kan vi legge til for å få mer informasjon?

Man kan se for seg at mange elever vil foreslå både setningsabverbialer og adverbialer. Jeg ville først

fokusert på å beholde ordstillingen i den opprinnelige setningen, slik:

Hun skulle kanskje ringe Ole.

Hun skulle aldri ringe Ole.

Hun skulle virkelig ringe Ole.

Hun skulle ringe Ole etter middag.

Det kan åpne for samtalen om hvilke forslag som endrer eller nyanserer betydningen i setningen og hvilken

informasjon som bare legger til informasjon til det enkle "hun skal ringe Ole". Ved å skrive forslagene på tavla

vil mange elever, etter riktig spørsmålsstilling fra lærers side, oppdage at disse ytringene får ulik plass i

setningen. Her kan man introdusere (eller minne elevene på) begrepene adverbial og setningsadverbial.
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Her ville jeg nok stanset opp litt og latt elevene leke litt med setningsadverbialene. Eksempelvis kunne jeg

plukket setninger fra elevenes egne tekster som de kunne skrive hver setning tre ganger med ulike

setningsadverbial,  enkeltvis, med læringspartner eller i firergrupper. 

Neste ledd i dette, ville være å la elevene utforske forfeltets muligheter. Her kunne vi bruke samme setning

som i forrige eksempel, eller kanskje ville jeg plukke noen av setningene elevene kom frem til i oppgaven

sin? På tavla kunne vi sammen snakke om ordstilling. Det vil være naturlig å spørre elevene om de ser et ord

som IKKE kan skifte sted i setningen (skulle . ref. v2-regelen). Avhengig av elevgruppen vil forslagene hagle,

eller man må være mer konkret: Kan noen se et annet ord som kan stå først? Hvor må da hun stå? Hva blir

setningen da? I mange klasser vil man her ha stort utbytte at å bruke IGP-metoden for å sikre at alle elevene

er med, at alle slipper til og at ingen kan "snike seg unna".

Etter at elevene i tilstrekkelig grad har utforsket "ordstillingens mulighet", altså forfeltsvariasjon kombinert

med setningsadverbial, er tiden inne for en bevisstgjøring på hva dette gjør med teksten.

Hun skulle aldri ringe Ole.

Ole skulle hun aldri ringe.

Aldri skulle hun ringe Ole.

Ringe Ole skulle hun aldri.

For mange vil en bevisstgjøring av dette være noe i de aller høyeste grad kan utnytte i egne tekster. En

gjennomgang i klassen er neppe nok, og jeg ville absolutt benyttet tiden etter denne gjennomgangen til å gi

elevene konkrete skriveoppgaver med dette som fokus, hvor det ble gitt tilbakemelding og veiledning på dette

spesifikt.

V2-regelen er en spesiell utfordring fordi det er spesielt elever med andre morsmål som sliter med dette. De

fleste norskspråklige elever vil helt naturlig plassere det finitte verbalet som ledd nr.2. En viss kjennskap til

elevens morsmål vil kunne hjelpe en i veiledningen av den enkelte. Som jeg nevnte, er dette en naturlig ting

å nevne i hele klassen når man jobber med forfeltsvariasjon, men utover det er det hensiktsmessig å jobbe

med den enkelte ut fra elevens egne tekster. Da kan man gripe fatt i "riktige" og "gale" setninger og la eleven

bidra i å identifisere problemet. Mange vil få dette riktig muntlig, så man kan ha stor nytte av å lese

tekstutdrag høyt. For disse elevene bør regelen absolutt konkretiseres som er regel og man må nøye

definere forskjellen mellom "ord" og "ledd".

Den siste "brikken" er syntaktisk kompeksitet. Her kan jeg, og sikkert mange andre lærere med meg, bli

flinkere på å bevisstgjøre elevene på leddsetninger og hva det egentlig er. Ordet leddsetning er et kjent

begrep for elevene, men at det egentlig er en setning som er et ledd i setningen, er nok et fakta som har

forbigått mange. En konkret måte man kan jobbe med dette er å klippe opp setninger med (for) mange ledd. I

grupper kan elevene jobbe med å lage setningene. Hvor mange setninger får de ut av en enkelt? Hvilke

setninger er "for korte" og hva skjer med de korteste? Når er setningen "for lang"? Hvorfor er den det? 

Som jeg nevnte innledningsvis er dette et område i norskfaget som jeg synes er vanskelig å jobbe med. Her

har jeg foreslått en mulig vinkling, langt fra den eneste og kanskje ikke den optimale. Likevel vil jeg tro mange

elever på ungdomstrinnet vil ha et godt utbytte av en slik innfallsvinkel.

Oppgave 10

Retorikk og skriftllige ferdigheter
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Retorikken som fagfelt har etter over hundre år, gjort sitt tilbaketog i skolen. Endelig sier mange, andre er mer

ambivalente. En ting som er sikkert er i alle fall at de fleste norsklærere ikke har nok faglig tyngde innen dette

feltet, noe som er nødvendig for å utnytte det til elevenes beste. Jeg har tydelig sett, gjennom dette

semesterets studier, at retorikken kan gi meg gode vertøy i arbeidet mot elevene og samtidig gi elevene gode

verktøy i sine egne arbeider. Her er mange muligheter både skriftlig og muntlig, og selv om retorikken gjerne

ses på som noe som kommer til utrykk i det muntlige, vil jeg gjerne fokusere på hvordan begrepsapparatet og

retorikkens elementer kan være nyttig i utviklingen av skriftlige ferdigheter. Jeg vil gå innom flere felt innen

retorikken og argumentere for hvordan disse kan bidra til elevenes utvikling. Når det er sagt, mener jeg ikke

nødvendigvis at elevene skal introduseres for alle retorikkens begreper innen alle felt, men at lærerens

kunnskap om dette kan ligge bak en forenkling som øker elevenes forståelse.

I arbeidet med det skriftlige har vi mange fokusområder, mange utfordringer og problemstillinger. Det vi ofte

koker det ned til er likevel dette: i hvilken grad kommuniserer teksten? Dette griper selvsagt igjen inn i mange

fagfelt: syntaks og semantikk og tekstlingvistikk. De aller fleste elever mestrer etter hvert som de blir eldre,

selve formspråket. De kan ha utfordringer med eksempelvis forfeltsvariasjon eller syntaktisk kompleksitet,

men ikke i den grad at det blir spesielt kommunikasjonsforstyrrende. For disse elevene er det ofte et par

andre ting som gjør at tekstene ikke blir helt optimale. Det ene er dette litt "uhåndterlige" som vi kaller

mottakerbevissthet, en annen ting er struktur, deretter kommer strukturen i teksten og for dem som virkelig vil

oppnå de helt beste tekstene: å mestre en "verktøykasse" med stilistiske virkemidler som kan fremme

budskapet på den akkurat mest optimale måten. Her mener jeg retorikken kan gi oss gode innfallsvinkler for

å hjelpe elevene til utvikling.

Dette med "mottakerbevissthet" er noe elevene både forstår og ikke forstår. De kan begripe at det er viktig at

mottakeren skjønner det som blir skrevet og at det er forskjell på hva man kan skrive om det skal leses høyt

for 5-åringer enn om det er beregnet for målgruppen "ungdom". De forstår også at man må gi leseren nok

informasjon, men ikke så mye at man mister interessen. Hva man skal gjøre for å oppna dette, er mer uklart.

Her tenker jeg at elevene kan ha utbytte av at man introduserer den retoriske 5-kanten: 

E - Avsenderen (etos)

P - Mottaker (patos)

L - emne/sak (logos)

E - språk (elocutio)

A - fremførelse (actio)

K - Omstendigheter (Kairos)
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Denne illustrerer "høveligheten" i en tekst - altså hvordan alle elementer i teksten (indre høvelighet) og

utenfor, som påvirker teksten (ytre høvelighet) fungerer sammen slik at budskapet kommer frem på best

mulig måte med hensyn til hvem som er mottaker, hva saken er, hvem som er avsender, hvordan det

framføres og under hvilke omstendigheter. Denne illustrer bedre hvilke hensyn eleven må ta i sine valg enn

det den tradisjonelle skrivetrekanten gjør. Den er også god, men jeg tror det er mer konkret for elevene at de

kan se på en slik helhet.

Kunnskap om de retoriske apellformene etos, logos og patos vil kunne gi elevene bedre utrustning til å forme

ytringer som oppfattes av mottaker slik de er ment. Dersom elevene venner seg til å også være bevisst at

disse tre hører nokså uløselig sammen og at man i større og mindre grad bør benytte alle tre, vil også gjøre

at elevene tydeligere får frem sitt budskap.  

I planleggingen av en tekst, tror jeg at en mal i retorikkens ånd, kan være ryddig for elevene. Her tenker jeg

spesielt i arbeidet med saktekster, men selvsagt kan mye overføres til skjønnlitterær skriving også. Elevene

kan med fordel øves i å identifisere det "påtrengende problemet" i teksten de skal skrive. De må deretter

identifisere mottaker og "tvingende omstendigheter". Deretter kan de gå inn i inventio-fasen hvor de plukker

ut hva de bør ta med i teksten og hva de bør utelate. Her vil det for mange elever også ligger en

undersøkelsesfase. Elevene jobber så med dispositi - komposisjonen. De disponerer teksten rydder, flytter

og strukturerer. Videre kan de ha fokus på elocutio - stil og språk. Dette vil jeg gå litt nærmere inn i senere.

Siste fase er actio - som her vil være presentasjonen, ferdigstillelsen av den skriftlige teksten.
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Vi jobber gjerne med elocutio i skolen, vi har bare aldri kalt det det, og kanskje skal vi heller ikke  bruke

begrepet. Vi kaller det virkemidler og språk. Jeg tror at jo mer bevisste elevene er på virkemidlenes funksjon,

ikke bare hva de er, vil heve deres skriftlige arbeider. I skolen har man gjerne kalt virkemidlene "krydder" i

teksten. Dette tror jeg ikke hjelper elevene til god forståelse. Det kan høres ut som noe du bare sprer litt sånn

tilfeldig rundt for å gjøre den litt anderledes. Et fokus på effekten av de ulike tropene og figurene (uten, igjen,

at man nødvendigvis introduserer alle retorikkens begreper), hvordan de kan utnyttes og også hvordan de

kan være destruktive, tror jeg vil gi mange elever nyttige verktøy i sitt skrivearbeid.

Det siste innen retorikken som jeg vil trekke frem, er kunnskap om retorikkens argumenttyper og -par:

lovprising og kritikk, anklage/forsvar og advare/anbefale. Det å ha en bevissthet om at disse er motsetninger

og hvilke situasjoner de ulike er nyttige og effektfulle kan være en god hjelp i skriving av argumenterende

tekster. 

Retorikken er som "ny-gammelt" fagfelt litt skummel og uhåndterlig, men jeg tror at man kan utnytte det til

utrolig mye i skolen. For oss lærere er det viktig å tenke på at vårt etos som retorikklærere, at vi har

nødvendig kunnskap selv og kan utnytte denne i klasserommet.

Oppgave 11

Sjangeropplæring i skolen

Innen norskfaget, og språkfag generelt, er det forholdsvis store uenigheter om sjangerinnlæringen og

hvordan denne skal foregå. Det er en vid skala fra implisitt til eksplisitt sjangerinnlæring. Jeg skal her forsøke

og definere disse to ytterpunktene og gjøre rede for bruk av modelltekster både i de to retningene og et sted

"midt i mellom". 

Implisitt sjangeropplæring i sin "rene form" er, sagt enkelt, at man lar elevene utforske tekster uten at

spesielle trekk og særegenheter blir uttalt på noe som helst vis. Tanken her er at man skal eksponere

elevene for store mengder tekst av en god bredde og at de selv vil plukke ut, bevisst eller ubevisst, de "gode

grepene" og skrive gode tekster. Tilhengerne av denne sjangeropplæringen vil hevde at elevene etter hvert

vil forme tekster som er formålstjenelige fordi de har sett tilstrekkelig mange gode eksempler. Det hevdes at

fordi sjangre ikke er absolutte størrelser men heller noe som endres både etter samtid og situasjon, er det feil

å peke på "formler" som ikke er der. Tilhengerne av implisitt sjangeropplæring beskylder dem som driver

eksplisitt innlæring for å nærmest "indoktrinere" elevene med absolutte krav til ulike sjangre. 

Utfordringene ved implistitt sjangerinnlæring er for det første at det ikke er evidensbasert. Ingen forskning har

kunnet konkludere med at man blir en god skriver av å kunne lese. Deretter kommer problemstillingen: vi vet

at det ikke alltid er en sammenheng. Noen gode skrivere er svake lesere, noen gode lesere er svake skriftlig.

Mye indikerer likevel at mange blir bedre skrivere av å lese mye. Selv vil jeg også fremheve: man vet fra

retorikkens lære at bevisst valg både med tanke på innhold og stilistikk er med på å fremme høvelighet i en

tekst. Hvordan skal man kunne gjøre dette uten å være bevisst sine muligheter?

Eksplisitt sjangeropplæring er, i den andre ytterligheten, en strukturert og tydelig tilnærming til sjanger som

en enhet. Her kan man spesielt nevne den australske sjangerskolen som et eksempel på den eksplisitte

sjangeopplæringen. I motsetning til hva motstanderne hevder, kan man ikke unngå og nevne at man ikke

nødvednigvis (og kanskje helst ikke), nærmer seg sjangrene med en innlæring av faste sjangertrekk. Man

går gjerne inn i sjangeren via lesing av et utvalg gode modelltekster. Gjennom utforsking av disse kan

elevene, sammen med lærer, definere særtrekk og formål. Også i den eksplisitte sjangerinnlæringen godtar
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man at sjangre er foranderligende størrelser og at man også kan bryte med sjangerkonvensjoner i tekst. Man

legger stor vekt på produksjon av egne tekster for å øve på sjanger. Her benytter man modellering og

samskriving med lærer før elevene skriver selv og mottar veiledning.

Utfordringene her kan være å formidle at selv om man definerer sjangertypiske trekk, er ikke sjanger en

absolutt og uforanderlig ting. Dessuten problematiseres tilnærmingen av motstanderne ved å hevde den

"formelbasert".

Både innen eksplisitt og implisitt sjangeropplæring, brukes stor grad av modelltekster. Dette bør være en

selvfølge innen all sjangeropplæring. Sjanger og tekst kan ikke hensiktsmessig skilles fra hverandre. man

kan selvsagt lese uten å alltid snakke om sjanger, men man kan ikke snakke sjanger i særlig grad uten at det

knyttes til en tekst. Forskjellen mellom bruken i de to retningene er at man i den implisitte opplæringen bare

leser tekstene i mengder uten at man setter ord på særtrekkene. I den eksplisitte innlæringen bruker man

tekstene for å finne og gjenkjenne sjangertrekk.

Personlig er jeg stor tilhenger av at man ikke alltid må snakke sjanger. Elevene mine leser mye - tekster de

velger selv men også mye tekster som jeg bevisst velger ut for at de skal lese et bredt spekter gode tekster.

Jeg er da bevisst tekstenes kvaliteter: de skal dekke et spekter av sjangre, noen skal ha tydelige og vel

anvendte sjangertrekk og sjangertypiske virkemidler mens andre gjerne har et brudd. Dette ser jeg på som

en slags implisitt sjangeropplæring. Jeg tror mange, men kanskje ikke alle, blir bedre skrivere og mer

bevisste lesere av å eksponeres alene. Selvsagt, og jeg sier selvsagt fordi jeg på ingen måte kan

rettferdiggjøre det motsatte ut fra skolens mandat og det vi vet om læring, jobber vi også med sjangre som

enheter, bevisst og eksplisitt. I  dette arbeidet bruker vi selvsagt nøye utvalgte modelltekster. i de innledende

fasene av arbeidet bruker vi gjerne tydelige, typiske eksempler med klare sjangertrekk. Her kan elevene

være med å utforske, de kan finne særegenheter og det er lite forvirring i det vi finner. I det videre arbeidet,

etter at vi har klart for oss hva "hovednormene" er, kan vi gå videre til mer utfordrende tekster, hvor

sjangerbrudd og -blanding gjør at elevene får en bredere forståelse og et større register de kan spille på. Jeg

jobber også mye med sammenligning av sjangre. Da benytter vi nøye utvagte eksempeltekster for at elevene

skal mestre sammenligningen. Det er ofte lettere for dem å peke på sjangertrekk når de setter to ulike

sjangre opp mot hverandre.

Sjangeropplæring er en utfordring i skolen. Jeg er absolutt enig i tilhengerne av den implisitte opplæringen at

det kan være en problem dersom sjangre blir gort for uforanderlige, for det er de absolutt ikke. Likevel mener

jeg at vi absolutt må drive en grad av eksplisitt innlæring dersom elevene skal få de verktøyene de trenger i

egen skriving.

Oppgave 12

Multimodale tekster i skolen

Multimodale tekster er langt fra et nytt fenomen og har også i større og mindre grad fantes i skolen. Likevel

må man kunne hevde at de er en del av vår hverdag, både i skolen og ellers, som aldri før. Barn og unge blir

"utsatt for" og har en kjennskap til multimodalitet som ingen generasjon før dem har hatt. Dette er både noe vi

kan og må utnytte i skolen.

Jeg har tidligere, i oppgave 4, skrevet om tegneserien, som kanskje var en av de første typene tekster med

veldig stor grad av multimodalitet som ble brukt i skolen. Her skal jeg gå inn på en del andre multimodale

tekster, uten at jeg kommer til å gå i detalj på noen av disse. Jeg kan langt fra nevne alle, dette er kun et
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utvalg. Dette er teksttyper som elevene møter, i stor grad skal kunne produsere og bruke, de skal forstå og til

en viss grad kunne analyse. 

Multimodale tekster med stor andel verbaltekst, kan være de tradisjonelle "avissjangrene": artikler, intervju,

kronikk, annonse. Her møter man forholdsvis mye tekst, gjerne sammen med et eller flere bilder eller andre

illustrasjonelementer. Layout i form av koherens mellom illustrasjoner, tekst og kanskje en overskrift som har

andre elementer enn bare det rent verbale er viktig. Dette er gjerne tekster som elevene begynner tidlig med,

allerede på småskoletrinnet. Innen samme kategori finner man blogger og andre nettsteder. Blogg er gjerne

noe elevene produserer selv. Våren 2015  ble respons på blogg gitt som eksamensoppgave i norsk. En

interessant vending. Her ble elevene bedt om å gi tilbakemelding på både layout, kilder, personvern, språk,

fargebruk. Dette viser at blogg, som virkelig er en del av elevenes hverdag, er en viktig "sjanger" som er på

vei inn i skolen. I denne kategorien har man jo også læreboka, med sine mengder verbaltekst kombinert med

illustrasjoner av ulik type. Den må elevene i aller høyeste grad forholde seg til, men sjelden produsere selv.

I andre enden for vebalteksten, har vi film og animasjon. Dette møter jo elevene i aller høyeste grad både på

skolen og utenfor. I norskfaget jobber man jo med film som sjanger, gjerne i kombinasjon med

dramasjangeren, og man kan benytte dette dersom man jobber med transmediering og ser på eksempelvis

film basert på roman. Selvsagt kan det være aktuelt å la elever lage en adaptasjon av en kort tekst til film

eller filme egne arbeider. 

En form for multimodal tekst som elevene stadig møter og selv bruker mye, er digitale presentasjonsverktøy.

Her kan man jo i en bisetning nevne "veggavisen" som var forløperen i skolesammenheng og som vi fortsatt

benytter mye i skolen. Det er jo i aller høyeste grad et multimodalt presentasjonsverktøy, om enn ikke digitalt.

Her blir layout kanskje spesielt viktig, og sammenstilling av verbaltekst, bilder og de "flinke jentenes" vakre

overskrifter er en utfordring hvor elevene kan trenge mye veiledning. tilbake til det digitale. De vanligste

verktøyene er nok prezi  og Powerpoint. I samme kategori kommer også photostory, selv om man gjerne

bruker dette til andre ting enn i presentasjoner. Powerpoint og prezi kan være svært nyttige i muntlige

presentasjoner og det er jo også et eksplisitt mål i læreplanen at elevene skal mestre disse. Brukt riktig kan

digitale presentasjoner virke svært strukturerende i en muntlig fremføring. Utfordringene kommer da også på

rekke og rad. For mange elever (og enkelte voksne) er det ikke en enkel jobb å måtte begrense mengden

verbaltekst i slike presentasjoner. Helst vil man at all informasjon skal stå i presentasjonen, men da blir

verbalteksten fort en forstyrrende modalitet. En annen utfordring er at man i en slik presentasjon skal sette

sammen noen av modalitetene live: man har den digitale presentasjonen og den muntlige presentasjonen.

Disse skal fungere sammen som en helhet i selve fremføringen, noe som kan skape utfordringer for

eksempel når man må huske på lysbildebytter.

Den siste typen multimodal tekst som jeg vil trekke frem er reklamen. Grunnen til at jeg vil trekke den frem er

fordi jeg tror den er utrolig viktig og at vi må ta et særlig ansvar for at barn og unge er obs på hva reklame

egentlig er og hvordan det fungerer. Barn møter reklame, spesielt i form av tv-reklame, internett-reklame og

på emballasje fra de er veldig små. Reklame kan selvsagt være både informerende og interessant, men bare

dersom man er observant på at det finnes både skjulte og åpne budskap, hva disse skjulte budskapene gjør

med oss, hvilke virkemidler reklamebransjen spiller på og ikke minst hvilke psykologiske mekanismer som

spilles på. Ved at elevene har begrepsapparatet til å kunne diskutere, vurdere og analysere dette, er de også
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mer kritiske forbrukere i neste fase. Gjennom produksjon av egne reklamer kan vi øke denne bevisstheten

fordi elevene erfarer hva som fungerer og ikke.

Arbeidet med multimodale tekster har mange fordeler. Jeg har nevnt en del underveis, men her vil jeg

forsøke å summere opp de viktigste: Elever møter multimodale tekster hele tiden og har behov for å kjenne

godt til disse for å kunne utnytte disse selv både i skolen og i fremtidige studier og yrkesliv. Arbeid med

tekstene øker elevenes kritiske bevissthet. I tillegg byr mutlimodalitet på variasjonsmuligheter og vi vet at

elever lærer godt dersom man utnytter et spekter av ulike måter man lærer på. Mange multimodale tekster

oppfattes som en del av elevenes egen "sfære" og de kan derfor i seg selv motivere til godt læringsarbeid.

Utfordringene med arbeid med multimodale tekster kan være mange, men jeg vil trekke frem det jeg ser på

som viktigst: Arbeidet kan være tidkrevende, kanskje mer enn hva man tenker at man kan forsvare satt opp

mot læringsutbytte. Mange skoler har mangelfullt digitalt utstyr som mange av disse krever og det kan også

hende at lærerens digitale kompetanse ikke er god nok til å fullt ut kunne veilede elevene i arbeidet.

Det er viktig at skolen utnytter alt det multimodale tekster har og by på og at vi overkommer noen bøyger for

å oppnå dette. Likevel kan det være nødvendig å utvise noe måtehold for å ikke bruke uforholdsmessig mye

tid på ren produksjon og multimodalt design.

Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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Du skal svare på seks av de tolv oppgavene! / Du skal svare på seks av dei tolv oppgåvene! 

 

2 
 

1. Diskuter kort hvorvidt Hans H. Skeis forståelse av novellesjangeren kan være gyldig for 
«Amok» av Finn Øglænd.  
«(…) då kan vi tenkje oss at novella nettopp er opptatt av marginale erfaringar, grenseopplevingar, 

møte med det ukjende og skremmande eller med det ein gjerne kallar Det andre og Den andre. 

Novella skulle i ei slik forståing vere særleg veleigna til å skildre ei kjensle av å vere marginalisert, 

oversett, einsleg og åleine, fortapt og på leiting etter meining, både i ein gitt krisesituasjon og i høve til 

heile vår eksistens.» (Hans H. Skei, Ivar Aasen minneforedrag, 2010) 

 

2. Hvordan vil du som lærer forberede, tilrettelegge og gjennomføre en klassesamtale om 
litteratur? Ta utgangspunkt i en av novellene eller ungdomsromanene som står oppført på 
pensumlista for NO-910. 
 

3. Romantitler kan ofte ha en metaforisk funksjon og dermed peke mot vesentlige sider ved 
tematikken.  Hvordan forholder dette seg i ungdomsromanene Yatzy og Handgranateple? 
Grei så ut om hvilken betydning kameramotivet kan ha som fortelleteknisk grep i Yatzy. 

 
4. Forklar sentrale begreper som er relevante i en analyse av tegneserier som multimodal 

(sammensatt) tekst og reflekter over ulike måter å arbeide med tegneserier i skolen. 
 

5. Hvordan kan du som faglærer organisere et forfatterbesøk og benytte dette for å 
imøtekomme utvalgte læreplanmål? Ta utgangspunkt i Læreplan i norsk og vis hvordan 
forfatterbesøket kan bidra til å gi faglig utbytte. 
 

6. Hvordan kan du som lærer benytte verktøy fra setningsanalysen for å hjelpe elever til å skrive 
mer varierte og nyanserte tekster? Vis med eksempler.    
 

7. Presenter enten Dagrunn Skjelbreds hjelpeskjema for analyse av elevtekster eller 
sensorrettledningen for sakprega og skjønnlitterær tekst. Kommenter så kort hvordan 
skjemaet/rettledningen kan utnyttes i forbindelse med ulike former for responsgiving.     
 

8. Skolehverdagen kan være en god arena for undersøkelser av ungdomsspråk. Presenter kort 
de kunnskapsmulighetene og de utfordringene som ligger i det å benytte medelever som 
«forskningsobjekter». 
 

9. Forklar begrepene primær og sekundærdiskurs (primær- og sekundærspråk). Hvilke 
konsekvenser kan forskjeller i den kulturelle utrustningen («kapitalen»), inkludert ulike 
muligheter til varierte språkerfaringer i ungdomskulturen, få når det gjelder å utvikle et 
metaspråk i klasserommet? 
 

10. Vis hvordan kan elever ha nytte av kunnskaper om retorikk i utviklingen enten av muntlige 
eller av skriftlige ferdigheter i skolen?  

 
11. Hva menes med henholdsvis eksplisitt og implisitt sjangeropplæring? Grei ut om hvordan 

bruk av eksempeltekster kan fungere i denne sammenhengen. 
 

12. Sammensatte fagtekster finnes i mange av de læremidlene som benyttes i skolen i dag. I 
økende grad produserer også elever slike tekster som ledd i undervisningen. Gi eksempler på 
denne typen tekster og på denne typen elevproduksjoner som kan inngå i norskfaget. Pek 
også på mulige gevinster og omkostninger dette kan ha for den faglige forståelsen til 
elevene. 
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1. Diskuter kort om Hans H. Skeis forståing av novellesjangeren kan være gyldig for «Amok» av 
Finn Øglænd.  
«(…) då kan vi tenkje oss at novella nettopp er opptatt av marginale erfaringar, grenseopplevingar, 

møte med det ukjende og skremmande eller med det ein gjerne kallar Det andre og Den andre. 

Novella skulle i ei slik forståing vere særleg veleigna til å skildre ei kjensle av å vere marginalisert, 

oversett, einsleg og åleine, fortapt og på leiting etter meining, både i ein gitt krisesituasjon og i høve til 

heile vår eksistens.» (Hans H. Skei, Ivar Aasen minneforedrag, 2010) 

 

2. Korleis vil du som lærar forberede, legge til rette og gjennomføre ei klassesamtale om 
litteratur? Ta utgangspunkt i ei av novellene eller ungdomsromanane som står oppført på 
pensumlista for NO-910. 
 

3. Romantitlar kan ofte ha ein metaforisk funksjon og dermed peike mot vesentlige sider ved 
tematikken.  På kva måte gjeld det i ungdomsromanane Yatzy og Handgranateple? Grei så ut 
om kva tyding kameramotivet kan ha som forteljeteknisk grep i Yatzy. 

 
4. Forklar sentrale omgrep som er aktuelle i ei analyse av teikneseriar som multimodal 

(samansett) tekst og reflekter over ulike måtar ein kan arbeide med teikneseriar i skulen. 
 

5. Korleis kan du som faglærer organisere eit forfattarbesøk og nytte dette for å oppfylle 
utvalde læreplanmål? Ta utgangspunkt i Læreplan i norsk og vis korleis forfattarbesøket kan 
bidra til å gje fagleg utbytte. 
 

6. Korleis kan du som lærer nytte verktøy frå setningsanalysen for å hjelpe elevar til å skrive 
meir varierte og nyanserte tekstar? Vis med eksempel.    
 

7. Presenter anten Dagrunn Skjelbreds hjelpeskjema for analyse av elevtekstar eller 
sensorrettleiinga for sakprega og skjønnlitterær tekst. Kommenter så kort korleis 
skjemaet/rettleiinga kan nyttast saman med ulike former for responsgjeving.     
 

8. Skulekvardagen kan være ein god arena for undersøkingar av ungdomsspråk. Presenter kort 
de kunnskapsmoglegheitene og de utfordringane som ligg i det å nytte medelevar som 
«forskingsobjekt». 
 

9. Forklar omgrepa primær- og sekundærdiskurs (primær- og sekundærspråk). Kva 
konsekvensar kan forskjellar i den kulturelle utrustninga («kapitalen»), inkludert ulike 
moglegheiter til varierte språkerfaringar i ungdomskulturen, få når det gjeld å utvikle eit 
metaspråk i klasserommet? 
 

10. Vis korleis elevar kan ha nytte av kunnskapar om retorikk i utviklinga anten av munnlege eller 
av skriftlige ferdigheitar i skulen?  

 
11. Kva legg vi i eksplisitt og implisitt sjangeropplæring? Grei ut om korleis bruk av 

eksempeltekstar kan fungere i denne samanhengen. 
 

12. Samansette fagtekster finst i mange av dei læremidla som blir nytta i skulen i dag. I aukande 
grad produserer også elevar slike tekstar som ledd i undervisninga. Gje eksempel på slike 
tekstar og på slike elevproduksjonar som kan vere del av norskfaget. Peik også på moglege 
vinstar og kostnadar dette kan ha for den faglege forståinga til elevane. 
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